4

3

                                           До реєстр. № 1611
                                           від 03.02.2015
                                             (доопрацьований)









                                                                              ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

                                                   ВИСНОВОК
на проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях», внесений народним депутатом України Тарутою С.О.                (реєстр. № 1611 від 03.02.2015, доопрацьований)

Комітет на засіданні 18 березня 2015 року (протокол № 11) розглянув на виконання доручення Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. від                  4 лютого 2015 року проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях», внесений народним депутатом України Тарутою С.О. (реєстр.                  № 1611 від 03.02.2015, доопрацьований) та лист (від 17.03.2015 № 15/03-28) народного депутата України Тарути С.О. 
Проектом Постанови пропонується утворити тимчасову спеціальну комісію з метою стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях.
Комітет звернув увагу на те, що народний депутат України Фірсов Є.П.                  23 грудня 2014 року подав на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань встановлення розміру збитків, завданих в зоні проведення антитерористичної операції  на території Донецької та Луганської областей, та підготовки концепції відбудови, розвитку та модернізації цих регіонів» (реєстр. № 1598), мета і завдання якої співпадають із завданнями тимчасової спеціальної комісії, утворення якої запропоновано народним депутатом України Тарутою С.О.
Відповідно до частини другої статті 89 Конституції України та частини першої статті 85 Регламенту Верховної Ради України Верховна Рада України може прийняти рішення про утворення тимчасової спеціальної комісії для підготовки і попереднього розгляду питань, а також для підготовки і доопрацювання проектів законів та інших актів Верховної Ради України на правах головного комітету, якщо предмет правового регулювання таких проектів не належить до предметів відання комітетів, утворених Верховною Радою України. Тому назву даного проекту Постанови варто викласти у такій редакції: «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії з підготовки питань щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях». У зв’язку з цим пункти 1 та 2 проекту Постанови привести у відповідність до запропонованих змін.    
Порядок утворення, вимоги до персонального складу тимчасової спеціальної комісії визначаються статтею 85 Регламенту Верховної Ради України.
Комітет звернув увагу на те, що до складу запропонованої тимчасової спеціальної комісії пропонується обрати від депутатської групи  «Економічний розвиток» - Гєллєра Є.Б. (пункт 6 проекту Постанови), проте     5 березня 2015 року у Верховній Раді України депутатська група «Економічний розвиток» припинила свою діяльність, а 6 березня ц.р. сформована нова депутатська група «Відродження», до складу якої входить народний депутат України Гєллєр Є.Б.
Крім цього, пропонується обрати позафракційного народного депутата України Таруту С.О. на посаду голови комісії, однак обрання позафракційних народних депутатів України до складу тимчасових спеціальних та слідчих комісій законодавчо не передбачено. 
Також на засіданні Комітету розглянуто лист народного депутата України – ініціатора внесення проекту Тарути С.О. в якому він просить врахувати при розгляду проекту Постанови пропозиції депутатських фракцій щодо обрання до складу утворюваної тимчасової спеціальної комісії народних депутатів України (письмові погодження додаються): від депутатської фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» (лист голови депутатської фракції Луценка Ю.В. від 17.03.2015 № 04-01/04-537) -                Фірсова Є.П. (на посаду заступника голови комісії), Герасимова А.В., Лубінця Д.В., Єфімова М.В., Матіос М.В.; від депутатської фракції Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ» - Веселову Н.В. 
Водночас, голова фракції Березюк О.Р. (лист від 12.03.2015 № 04-04/3-85), просить розглянути можливість щодо включення до складу комісії, крім  народного депутата України Веселової Н.В., народного депутата України Мірошніченка І.В.
Враховуючи те, що згідно з пропорційним представництвом депутатських фракцій і груп у складі зазначеної комісії ( пункт 4 проекту Постанови) від депутатської фракції Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ» може бути обрано до складу комісії лише одного представника, Комітет пропонує при розгляді даного проекту Постанови  Верховній Раді України визначитись щодо обрання народного депутата України Мірошніченка І.В. до складу утворюваної тимчасової спеціальної комісії. 
Крім того, голова депутатської фракції Політичної партії «Опозиційний блок» Бойко Ю.А. (лист від 05.03.2015 № 04-03/4-159) пропонує обрати до складу комісії, замість народного депутата України Сажка С.М. (пункт 6 проекту Постанови), народного депутата України Матвієнкова С.А.
Враховуючи пропозиції щодо персонального складу тимчасової спеціальної комісії, які викладені в проекті Постанови та в листах голів депутатських фракцій ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА», Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ», Політичної партії «Опозиційний блок»,  до складу зазначеної комісії пропонується обрати 14 народних депутатів України:  
від депутатської фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА»:
Фірсова Є.П. – на посаду заступника голови комісії, Герасимова А.В., Лубінця Д.В., Єфімова М.В., Матіос М.В.; 
від депутатської фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» - Денісову Л.Л., Княжицького М.Л.; 
від депутатської фракції Політичної партії «Опозиційний блок» - Матвієнкова С.А.;
від депутатської фракції Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ» - Веселову Н.В.; 
від депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка - Вітка А.Л.; 
від депутатської фракції політичної партії Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» - Рябчина О.М.; 
від депутатської групи «Воля народу» - Івахіва С.П.; 
від позафракційних народних депутатів України – Таруту С.О. – голова комісії та Гєллєра Є.Б., який входить до складу депутатської групи «Відродження».
Комітет прийняв рішення ухвалити зазначений висновок та рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного другої сесії Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 1611, доопрацьований),  розглянути його з урахуванням зауважень і пропозицій Комітету та визначитись шляхом голосування щодо утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях. 
Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначити першого заступника голови Комітету.



Перший заступник 
голови Комітету                                                    П.В.ПИНЗЕНИК


